Inwentaryzacja nigdy nie była tak prosta!
Aplikacja do inwentaryzacji środków trwałych,
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Informacje ogólne.
Aplikacja icmInventory przeznaczona jest dla osób, które chcą wykonać spis z
natury (inwentaryzację). Umożliwia ona przeprowadzenie dwóch niezależnych
rodzajów inwentaryzacji:

Inwentaryzacja zerowa
Spisujemy wszystko co znajduje się w miejscu spisu i na podstawie wyników
określamy posiadany stan. Rozwiązanie takie stosuje się np. przy ustalaniu stanu
magazynów przed wdrożeniem systemu ERP lub WMS, przed rozpoczęciem
przeprowadzki, po zdarzeniu losowym w celu przedstawienia danych dla
ubezpieczyciela.

Inwentaryzacja porównawcza
Posiadamy dane o oczekiwanym stanie przedmiotów, dokonujemy spisu wszystkiego
co znajduje się w miejscu spisu i na podstawie wyników określamy braki, niedobory,
nadstany. Rozwiązanie takie stosuje się jako np. okresowa kontrola stanu
magazynów, inwentaryzacja wyposażenia i środków trwałych.

Dane wejściowe i wynikowe
Dane wejściowe do inwentaryzacji porównawczej należy przygotować w formie
tabelarycznej (np. MS Excel) i zapisać w pliku CSV. Po zakończeniu spisu aplikacja
umożliwia wygenerowanie pliku wynikowego w formacie CSV.

Główne zalety
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skrócenie czas inwentaryzacji nawet o 50%
Zero pomyłek dzięki skanowaniu kodów kreskowych
Plik wyników w uniwersalnym formacie CSV UTF-8
Prosta aplikacja nie wymaga szkolenia pracowników
Możliwość realizacji inwentaryzacji zerowej i porównawczej
Brak konieczności blokowania systemu magazynowego
Obsługa dowolnej liczby lokalizacji
Możliwość rozpoznawania pozycji po 2 niezależnych kodach
Możliwość zbierania 2 kodów pozycji (kod, partia, seria, SN, PN, itp)

Wspierane terminale mobilne
RS30, RS31, RS50
CipherLab
JOYA TOUCH A6
Datalogic
CT50, CT60
Honeywell
EA502
Unitech
TC20, TC25, TC55, TC56
Zebra
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Zastosowania icmInventory.
Inwentaryzacja materiałów i towarów.
Jeżeli potrzebujesz przeprowadzić inwentaryzację materiałów lub towarów w Twoim
magazynie możesz to zrealizować za pomocą aplikacji icmInventory na dwa
sposoby.
1. Jeżeli posiadasz informacje o stanie magazynowam towarów lub materiałów
wyeksportuje je do Excel a następnie przygotuj plik importu dla icmInventory w
formacie CSV. Przenieś plik z danymi na terminal mobilny, uruchom aplikację
icmInventory i wybierz opcję Nowy spis z danymi. W efekcie takiego spisu
otrzymasz plik wynikowy zawierający informacje o ilości jaka powinna być na
stanie magazynu oraz o ilości jaka została stwierdzona w trakcie spisu.
2. Jeżeli nie posiadasz informacji o stanie magazynowym towarów lub
materiałów wykonaj spis zerowy. Uruchom aplikacją icmInventory i wybierz
opcję Nowy pusty spis. W efekcie takiego spisu otrzymasz plik wynikowy z
kodami, nazwami i ilościami jakie zostały stwierdzone w trakcie spisu.

Inwentaryzacja środków trwałych.
Jeżeli potrzebujesz przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych w Twojej firmie
możesz to zrealizować za pomocą aplikacji icmInventory na dwa sposoby.
1. Jeżeli posiadasz informacje o stanie środków trwałych wyeksportuje je do
Excel a następnie przygotuj plik importu dla icmInventory w formacie CSV.
Przenieś plik z danymi na terminal mobilny, uruchom aplikację icmInventory i
wybierz opcję Nowy spis z danymi. W efekcie takiego spisu otrzymasz plik
wynikowy zawierający informacje o ilości jaka powinna być na stanie systemu
środków trwałych oraz o ilości jaka została stwierdzona w trakcie spisu.
2. Jeżeli nie posiadasz informacji o stanie środków trwałych wykonaj spis
zerowy. Uruchom aplikacją icmInventory i wybierz opcję Nowy pusty spis. W
efekcie takiego spisu otrzymasz plik wynikowy z kodami, nazwami i ilościami
jakie zostały stwierdzone w trakcie spisu.

Inwentaryzacja wyposażenia.
Jeżeli potrzebujesz przeprowadzić inwentaryzację wyposażenia w Twojej firmie
możesz to zrealizować za pomocą aplikacji icmInventory na dwa sposoby.
1. Jeżeli posiadasz informacje o stanie wyposażenia wyeksportuje je do Excel a
następnie przygotuj plik importu dla icmInventory w formacie CSV. Przenieś
plik z danymi na terminal mobilny, uruchom aplikację icmInventory i wybierz
opcję Nowy spis z danymi. W efekcie takiego spisu otrzymasz plik wynikowy
zawierający informacje o ilości jaka powinna być na stanie wyposażenia oraz
o ilości jaka została stwierdzona w trakcie spisu.
2. Jeżeli nie posiadasz informacji o stanie wyposażenia wykonaj spis zerowy.
Uruchom aplikacją icmInventory i wybierz opcję Nowy pusty spis. W efekcie
takiego spisu otrzymasz plik wynikowy z kodami, nazwami i ilościami jakie
zostały stwierdzone w trakcie spisu.
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Realizacja inwentaryzacji.

Uruchom aplikację icmInventory.
Wpisz dane osoby, która będzie przeprowadzała
inwentaryzację w pole Spisujący. Pole wymaga
wpisania minimum 3 znaków. Wprowadzone
dane pojawią się w pliku wyników spisu.
Wybierz jeden z trybów
inwentaryzacji.
Kontynuuj obecny spis.
Nowy pusty spis.
Nowy spis z danymi.
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przeprowadzenia

Wybierz lokalizację, w której chcesz wykonać
inwentaryzację. Jeżeli korzystasz z opcji Nowy
spis z danymi lista lokalizacji tworzona jest na
podstawie pliku z danymi wejściowymi. Jeżeli na
liście nie ma lokalizacji, której szukasz Dodaj
nową lokalizację.
Po wybraniu lokalizacja aplikacja przejdzie do
ekranu Dodawania nowych pozycji.
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Kontynuuj obecny spis.

Funkcja Kontynuuj obecny spis umożliwia
kontynuowanie spisu, jaki został wcześniej
rozpoczęty ale osoba spisująca Wylogowałą się
z aplikacji lub Wyłączyła aplikację.
Po naciśnięciu przycisku Kontynuuj obecny spis
aplikacja przejdzie do Wyboru lokalizacji, w
której spis ma być realizowany.
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Nowy pusty spis.

Funkcja Nowy pusty spis umożliwia rozpoczęcie
nowego spisu bez danych początkowych.
Każda zeskanowana pozycja za pierwszym
razem zostanie rozpoznana jako nowa pozycja i
będzie konieczne uzupełnienie jej danych (Kod
2, Nazwa) oraz podanie ilości. Przy kolejnym
zeskanowaniu takiej pozycji aplikacja rozpozna
ją i zwiększy jej ilość.
Po naciśnięciu przycisku Nowy pusty spis
aplikacja przejdzie do Wyboru lokalizacji, w
której spis ma być realizowany.
Wybierając tą funkcję aplikacja wykona
automatyczny zapis do pliku CSV danych
inwentaryzacji jaka była prowadzona wcześniej.
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Nowy spis z danymi.

Jeżeli
chcemy
wykonać
inwentaryzację
porównawczą konieczne jest wgranie pliku z
danymi o aktualnych ilościach przedmiotów
podlegających inwentaryzacji.
Wybierz opcję
Nowy spis z danymi i wskaż plik z danymi
wejściowymi. Opis procedury przygotowania pliku
z danymi znajduje się w rozdziale Przygotowanie
pliku z danymi.
Po wybraniu pliku z danymi aplikacja przejdzie do
ekranu Wyboru lokalizacji.
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Przygotowanie pliku z danymi.
Struktura pliku wsadowego:
• Id - numer kolejny pozycji na liście [liczba],
• Kod - kod pozycji jaki znajduje się na
etykiecie [alfanumeryczny]
• KodPomocniczy - kod 2 pozycji, kod
pomocniczy [alfanumeryczny]
• NazwaSkrocona – skrócona nazwa pozycji
[alfanumeryczny, max 20 znaków]
• Nazwa
–
pełna
nazwa
pozycji
[alfanumeryczny, max 200 znaków]
• LokalizacjaStara – lokalizacja pierwotna
pozycji [alfanumeryczny, max 10 znaków,
jeżeli brak należy pozostawić pole puste]
• IloscPoczatkowa – ilość pierwotna pozycji
[numeryczny, jeżeli brak informacji należy
wpisać 0]
• IloscKoncowa
- pole pozostawiamy
puste,
• Przetworzona
- pole pozostawiamy
puste
• Spisujacy – pole pozostawiamy puste
Po przygotowaniu pliku należy dokładnie
sprawdzić czy zapisany jest w formacie CSV,
pola oddzielone średnikiem “;”, kodowanie UTF8.
W celu weryfikacji pliku i kodowania można
skorzystać z aplikacji Notatnik.

Pierwszym krokiem do przygotowania pliku z
danymi jest wygenerowanie wzoru pustego pliku.
W tym celu należy wejść do Menu i wybrać opcję
Generuj pusty plik CSV. Aplikacja zapisze na
dysku plik o nazwie:
„Export_empty_[DATA]_[GODZINA].csv”.
Pola [DATA] i [GODZINA] uzupełnione są
bieżącą datą i godziną generowania pliku.

Jeżeli przygotowany plik jest wysyłany za
pomocą email może zostać zmienione jego
kodowanie przez program pocztowy.

Plik należy pobrać na komputer i uzupełnić jego
wiersze danymi wejściowymi.
Po uzupełnieniu danych plik musi zostać
zapisany jako CSV, dane oddzielone średnikami
„;”, kodowanie UTF8.

Income Sp. z o. o.
33-300 Nowy Sącz, Al. J. Piłsudskiego 46
E-mail: income@income.pl
income.pl

Strona: 10

NIP: 522-26-06-651
KRS: 0000058646,
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XII Wydział Gospodarczy KRS

Dodawanie nowych lokalizacji.

Jeżeli na liście dostępnych lokalizacji nie
znajduje się lokalizacja, w której chcesz
realizować spis musisz ją dodać.
Naciśnij okrągły przycisk + i podaj nazwę nowej
lokalizacji. Nazwa nowej lokalizacji musi być
unikalna. Aplikacja doda do listy wprowadzoną
przez Ciebie nazwę.
Po dodaniu nowej lokalizacji możesz ją wybrać
z listy.
Po wybraniu lokalizacji aplikacja przejdzie do
widoku skanowania i dodawania pozycji.
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Zmiana lokalizacji w trakcie inwentaryzacji.

Jeżeli w trakcie realizacji spisu chcesz zmienić
lokalizację, w której wykonujesz spisz musisz
nacisnąć przycisk Menu (prawy górny róg) i
wybrać opcję Zmień lokalizację.
Aplikacja przejdzie
lokalizację.

do

widoku

Wybierz

Jeżeli nie chcesz zmienić lokalizacji wybierz
opcję Skanowanie pozycji.
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Dodawanie nowych pozycji automatycznie.

Jeżeli chcesz dokonać inwentaryzacji pozycji
skorzystaj z przycisku skanera. Skieruj wiązkę
skanera na kod kreskowy na przedmiocie
inwentaryzacji. Aplikacja odczyta kod i sprawdzi
w swojej bazie czy go rozpoznaje.
Jeżeli aplikacja rozpozna kod przejdzie do ekranu
szczegółów
pozycji
i
Automatycznego
zwiększania ilości zinwentaryzowanej pozycji.

Jeżeli w trakcie spisu zostanie zeskanowany
kod, którego nie było wcześniej na liście
aplikacja wyświetli komunikat i zapyta, czy
chcesz dodać taką pozycję.
Jeżeli naciśniejsz TAK aplikacja przejdzie do
ekranu Dodawanie nowej pozycji.
Jeżeli naciśniejsz NIE aplikacja wróci do ekranu
skanowania pozycji.

Jeżeli aplikacja nie rozpozna kodu wyświetli
komunikat, że pozycja nie została znaleziona.
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Automatyczne zwiększanie ilości inwentaryzowanej pozycji.

Jeżeli aplikacja wykryła na swojej liście
zeskanowany kod pojawia się ekran szczegółów
pozycji. Każde zeskanowanie kodu pozycji
powoduje automatyczne zwiększenie wartości w
polu ilość Zeskanowana o 1.
Jeżeli chcemy zmienić ilość zeskanowanej
automatycznie pozycji przechodzimy do Menu i
wybieramy Lista zeskanowanych pozycji.
Jeżeli chcemy zeskanować
wystarczy zeskanować jej kod.

inną

pozycję

Jeżeli chcemy dodać nową pozycję ręcznie
należy nacisnść przycisk + w lewym dolnym rogu
ekranu.
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Dodawanie pozycji ręcznie.

Jeżeli chcesz dodać nową pozycję bez
wykorzystania skanera naciśnij przycisk + w
prawym dolnym rogu. Aplikacja przejdzie do
ekranu ręcznego dodawania nowej pozycji.

Na ekranie ręcznego dodawania nowej pozycji
uzupełnij wszystkie pola oznacznone gwiazdką
(*).
W pole Kod wpisz kod umożliwiający łatwe
rozpoznanie przedmiotu.
W pole Kod 2 możesz wpisać dodatkowy kod
umożliwiający rozpoznanie przedmiotu, może to
być numer seryjny, product number, seria
produktu, partia produktu, itp.
W pole Nazwa wpisz nazwę umożliwiającą
rozpoznanie produktu.
Za pomocą przycisków + i – określ ilość
dodawanego produktu.

Income Sp. z o. o.
33-300 Nowy Sącz, Al. J. Piłsudskiego 46
E-mail: income@income.pl
income.pl

Strona: 15

NIP: 522-26-06-651
KRS: 0000058646,
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XII Wydział Gospodarczy KRS

Przegląd pozycji do zinwentaryzowania.

Jeżeli chcesz zapoznać się z listą pozycji jakie
nie zostały jeszcze zinwentaryzowane (tylko w
opcji Spis z danymi) wejdź do Menu (prawy
górny róg) i wybierz opcję Lista wejściowa.

Na liście wejściowej pozycji aplikacja wyświetla
dane z pliku jaki został pobrany przez aplikację.
W poszczególnych wierszach mamy podane
Kod, Nazwa i ilość początkową każdej z pozycji.

Aplikacja wyświetli Listę wejściową pozycji.

Za pomocą wiersza filtru można wyszukać
pozycji wpisując Kod lub Nazwę pozycji.
Jeżeli chcemy wrócić do spisuj należy wybrać z
Menu opcję Skanowanie pozycji.
Na dole ekranu aplikacja pokazuje początkową
sumaryczną ilość pozycji.
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Przegląd pozycji zinwentaryzowanych.

Jeżeli chcesz zapoznać się z listą pozycji jakie
zostały juz zinwentaryzowane wejdź do Menu
(prawy górny róg) i wybierz opcję Lista
zeskanowanych pozycji.
Aplikacja wyświetli Listę zeskanowanych pozycji.

Na liście zeskanowanych pozycji aplikacja
wyświetla podstawowe dane: Kod pozycji, Nazwa
pozycji, ilość pozycji. W każdym wierszu po lewej
stronie znajduje się symbol Ręka/Skaner
informujący w jakim trybie dana pozycja była
policzona. Za pomocą wiersza filtru można
wyszukać pozycji wpisując Kod lub Nazwę
pozycji.
Przesuwając wybrany wiersz w prawo możemy
przejść do opcji Zmiana ilości pozycji.
Przesuwając wybrany wiersz w lewo możemy
przejść do opcji Usuwanie pozycji.
Na dole ekranu aplikacja pokazuje bieżącą
sumaryczną ilość zinwentaryzowanych pozycji.
Jeżeli chcemy wrócić do spisuj należy wybrać z
Menu opcję Skanowanie pozycji.
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Zmiana ilości pozycji zinwentaryzowanej.

Jeżeli chcemy zmienić ilość zeskanowanej
wcześniej pozycji przesuwamy wiersz danej
pozycji w prawo aż cały wiersz będzie zielony.
Aplikacja wyświetli
wybranej pozycji.

formularz
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zmiany

ilości

Za pomocą przycisków + i –
oczekiwaną ilość wybranej pozycji.
Jeżeli wprowadzona ilość
naciskamy przycisk OK.
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Usuwanie pozycji zinwentaryzowanej.

Jeżeli chcemy usunąć zeskanowaną wcześniej
pozycję przesuwamy wiersz danej pozycji w lewo
aż cały wiersz będzie czerwony.
Aplikacja wyświetli komunikat z pytaniem Czy
usunąć wybraną pozycję TAK/NIE.
Naciśnięcie TAK powoduje usunięcie pozycji.
Naciśnięcie NIE powoduje powrót do listy pozycji.
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Zmiana osoby wykonującej inwentaryzację.

Jeżeli w trakcie spiu konieczna jest zmiana osoby
wykonującej spis należy wejść do Menu (prawy
górny róg) i wybrać opcję Wyloguj.
Aplikacja przejdzie do strony logowania.
Wszystkie dane o dotychczas spisanych
pozycjach znajdują się w lokalnej bazie.
Przed skorzystaniem z tej funkcji można wykonać
opcję Zapisz dane do pliku CSV.
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Zapis wyników inwentaryzacji.
Struktura pliku wynikowego:

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Id - numer kolejny pozycji na liście,
Kod - kod pozycji
KodPomocniczy - kod 2 pozycji
NazwaSkrocona – skrócona nazwa
pozycji
Nazwa - pełna nazwa pozycji
LokalizacjaStara – lokalizacja pierwotna
pozycji jeżeli była podana w pliku
wejściowym
IloscPoczatkowa – ilość pierwotna
pozycji jeżeli była podana w pliku
wejściowym
IloscKoncowa
- ilość pozycji jaka
została stwierdzona w trakcie pliku
Przetworzona
- informacje czy dane
zostały zebrane za pomocą skanera czy
ręcznie
Spisujacy – dane osoby spisującej

Jeżeli chcesz zapisać do pliki wyniki
prowadzonego spisu wejdź do Menu (prawy
górny róg) i wybierz opcję Zapisz dane do pliku
CSV.
Aplikacja wykona zapis danych do pliku CSV i
wyświetli komunikat z nazwą pliku. Nazwa pliku
zawiera datę i godzinę wykonania zapisu.
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Zakończenie pracy z aplikacją.

Jeżeli chcesz zakończyć pracę z aplikacją wejdź
do Menu (prawy górny róg) i wybierz opcję
Zakończ.
Aplikacja dokona zapisu danych do pliku i
wyłączy się.
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Informacje o aplikcji.

Jeżeli chcesz zpoznać się z informacjami o wersji
aplikacji oraz jej autorze lub jeżeli chcesz wejść
na stronę internetową aplikacji wejdź do Menu
(prawy górny róg) i wybierz opcję Informacje.
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Konfiguracja terminali mobilnych.
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CipherLab
CipherLab RS50
Wymagane ustawienia skanera:
ReaderConfig->Data Output->Keyboard
Emulation->None
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Datalogic
Datalogic JOYA TOUCH A6
Wymagane ustawienia skanera:
Wegde
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Historia wersji.
icmInventory 1.04 DEMO – 08.10.2018
• Obsługa Datalogic JOYA TOUCH A6
icmInventory 1.04 for Datalogic – 08.10.2018
• Obsługa Datalogic JOYA TOUCH A6
icmInventory 1.03 DEMO – 04.10.2018
• Obsługa Honeywell CT50 CT 60
• Obsługa Unitech EA502
icmInventory 1.03 for Unitech – 04.10.2018
• Obsługa Unitech EA502
icmInventory 1.03 for Honeywell – 04.10.2018
• Obsługa Honeywell CT50 CT 60
icmInventory 1.02 DEMO – 20.10.2018
• Poprawa błędów
icmInventory 1.01 DEMO – 21.09.2018
• Nowe PopUp przy usuwaniu pozycji.
icmInventory 1.00 DEMO – 20.09.2018
• Plik z danymi wejściowymi w uniwersalnym formacie CSV UTF-8
• Możliwość realizacji inwentaryzacji zerowej i porównawczej
• Obsługa dowolnej liczby lokalizacji
• Możliwość rozpoznawania pozycji po 2 niezależnych kodach
• Możliwość zbierania 2 kodów pozycji (kod, partia, seria, SN, PN, itp)
• Brak możliwości zapisu danych wynikowych do pliku CSV tylko w wersji DEMO.
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